
Wychowanie patriotyczne – pakiet edukacyjny

Prawo
Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  14  lutego  2017  r.  w  sprawie  podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla

szkoły  podstawowej,  w  tym  dla  uczniów  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu

umiarkowanym lub znacznym,  kształcenia  ogólnego  dla  branżowej  szkoły  I  stopnia,  kształcenia

ogólnego dla  szkoły  specjalnej  przysposabiającej  do  pracy oraz  kształcenia  ogólnego dla  szkoły

policealnej

h)p://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356 

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  30  stycznia  2018  r.  w  sprawie  podstawy

programowej  kształcenia  ogólnego  dla  liceum  ogólnokształcącego,  technikum  oraz  branżowej

szkoły II stopnia

h)p://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000467 

Zasoby internetu

Artykuły

Hejnał Oświatowy nr 5/2017

Numer  "Hejnału  Oświatowego"  miesięcznika  Małopolskiego  Centrum  Doskonalenia  Nuaczycieli

poświęcony wychowaniu patriotycznemu na co dzień, m.in. artykuły: "Kształtowanie patriotyzmu

na  etapie  wczesnej  edukacji",  "  Edukacyjne  gry  planszowe  i  miejskie  w  nauczaniu  historii

i wychowaniu patriotycznym".

h)p://mcdn.edu.pl/userfiles/HEJNAL%20OSW/2017/HO5.pdf 

Patriotyzm polski – wychowanie patriotyczne / Gabriela Kobiela

Patriotyzm w kontekście religijnym i katolickim.

h)p://www.studiawarminskie.uwm.edu.pl/assets/Artykuly/sw-41-42391-400.pdf 

Wychowanie patriotyczne w polskiej tradycji niepodległościowej / Marek Mariusz Tytko

Teoria  wychowania,  koncepcja  wychowania  patriotycznego,  cel  i  metody  wychowania

patriotycznego, kultura i wychowanie, formowanie postawy patriotycznej, niepodległość Polski.

h)ps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/9831/tytko_wychowanie_patriotyczne_w_pols

kiej_tradycji_niepodleglosciowej.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Wychowanie patriotyczne / Adam Skreczko

Przekaz  tradycji  narodowych,  kształtowanie  postaw  patriotycznych,  elementy  wychowania

patriotycznego, wychowanie w rodzinie.

h)ps://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/w_patriot.html 

Raport z ewaluacji patriotycznej Hanna Bogusz [i in.]

Wyniki ewaluacji, wnioski i rekomendacje.

h)ps://sp92warszawa.edupage.org/files/Raport_z_ewaluacji_patriotycznej.pdf 



Po co i jak uczyć patriotyzmu? / Artur Belowski

Cele  edukacji  patriotycznej  w  szkole,  zjawisko  globalizacji,  prezentacja  badań  postaw

patriotycznych.

h)ps://czasopisma.ignaNanum.edu.pl/index.php/nis/arNcle/download/996/1056 

Znaczenie wychowania patriotycznego młodego pokolenia / Mateusz Szarek, Angelika Szeliga

Etymologia  pojęcia  patriotyzm i  Ojczyzna,  wychowanie  patriotyczne  w  rodzinie,  rola  bohatera

historycznego a wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

h)p://bioannales.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/09/5.-Znaczenie-wychowania-

patriotycznego-m%C5%82odego-pokolenia.doc 

Programy nauczania

"Kto Ty jesteś..." : program edukacji patriotycznej / Ewa Siderska, Agnieszka Rolak

Program z załącznikami przeznaczony dla przedszkoli.

h)p://podtopolanr1.pl/p,85,program-edukacji-patriotycznej 

Program edukacji patriotycznej

Program przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej, zawiera m.in. plan działań na rok szkolny,

konspekty wycieczek patriotycznych.

h)p://sp1bukowno.edupage.org/text24/ 

Program wychowania patriotycznego / Stanisława Laszczyńska, Piotr Rozenek, Magdalena Mróz-

Pacia

Program przeznaczony dla uczniów liceum.

h)p://www.lostrzelin.pl/program%20patriotyczny.pdf 

Patriotyzm jest w nas : innowacja pedagogiczna dla uczniów klas IV-VI

h)ps://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-a)achments/includes/download.php?

id=5164 

Bibliografie

Wychowanie patriotyczne : zestawienie bibliograficzne / Arleta Kundera

Zbiory  za  lata  2013-2017  oraz  aktualne  źródła  elektroniczne.  Podział  ze  względu  na  rodzaj

dokumentów na 5 części: książki, artykuły z książek, artykuły z czasopism, źródła internetowe oraz

mul9media

h)p://pbw.gda.pl/wp-content/uploads/2017/12/Wychowanie-patriotyczne.pdf

Wychowanie  patriotyczne  wczoraj  i  dziś  :  bibliografia  w wyborze  za  lata  1907-2013  /  Monika

Mirońska

h)p://www.bpsiedlce.pl/1/strona/81_zestawienia-bibliograficzne/286_pedagogika-

wychowanie/535_wychowanie-patriotyczne/ 

Wychowanie patriotyczne : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2011 / Katarzyna

Urbańska

Wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism.

h)ps://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/wychowanie_patriotyczne_zest_2001-2011_sejny.pdf 



Bibliografia stanowi uzupełnienie zestawień bibliograficznych prezentowanych powyżej. Materiały

są dostępne w czytelni (cz) lub wypożyczalni (w) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-

Białej ul. Komorowicka 48. Czasopisma dostępne są wyłącznie w czytelni.

Książki (lata 2006-2018):

1. Czy  z  Polski  możemy  być  dumni?  /  Jerzy  Pilikowski,  Katarzyna  Pawłowska,  Alicja

Grzegorczyk. - Kraków : "Rubikon", 2007.

w 60828, w 69347

2. Kocham  i  sławię  cię,  Polsko  :  scenariusze  uroczystości  patriotycznych  dla  szkół

podstawowych i  gimnazjów / Stefania Pietrowiak,  Alicja  Wysocka. -  Warszawa :  Oficyna

Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2008.

w 101758, w 101759

3. O  ziemi  rodzinnej  treści  :  dni  niecodzienne  :  scenariusze  uroczystości  dla  dzieci

przedszkolnych i edukacji zintegrowanej z udziałem rodziców / Regina Dąbrowska. - Wyd. 2

popr. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2011.

cz 66474, w 116146

4. Polak  mały  :  wiersze  patriotyczne  /  Anna  Paszkiewicz  ;  [ilustracje  Magdalena  Pilch].  -

Warszawa : SBM, copyright 2018.

w 119889

5. "Polak  młody"  na  lekcjach  języka  polskiego  :  edukacja  polonistyczna  a  kształtowanie

poczucia  tożsamości  narodowej  /  Agnieszka  Kania.  -  Kraków  :  Towarzystwo  Autorów

i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2015.

cz 75418

6. Rola literatury w edukacji patriotycznej uczniów szkoły podstawowej (1944-1989) / Iwona

Morawska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.

w 54351

7. Wychowanie  ku  wartościom narodowo-patriotycznym :  elementy  teorii  i  praktyki.  T.  2,

Naród,  ojczyzna,  patriotyzm,  państwo,  pokój  /  Krystyna  Chałas,  Stanisław  Kowalczyk.  -

Lublin ; Kielce : "Jedność", 2006.

w 57080

8. Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum : praca zbiorowa / pod red.

Barbary Kowalińskiej. - Gdańsk : "Harmonia", 2007.

w 58628

9. Z  biegiem  Wisły  :  scenariusze  zajęć  o  Polsce  i  polskiej  tradycji  :  szkoła  podstawowa

i gimnazjum / [red. Magdalena Żywicka]. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.

cz 64074, w 64075, w 112467, w 112468, w 112470



Artykuły z czasopism (lata 2013-2017):

1. "Biel i czerwień", czyli o kształtowaniu postaw patriotycznych w edukacji wczesnoszkolnej :

(na przykładzie wybranych pakietów edukacyjnych) / Maria Sobieszczyk.// Nowa Szkoła. -

2014, nr 4, s. 39-44

2. Droga do Panteonu... : antyczne wzory bohaterstwa i walki za ojczyznę / Stanisław Zając.//

Wiadomości Historyczne. - 2013, nr 3, s. 22-25

3. Dziecko w świecie  trudnych słów /  Bartosz  Wojciechowski.//  Wiadomości  Historyczne. -

2015, nr 6, s. 27-30

4. Edukacja patriotyczno-historyczna / Anna Klimowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 4, s. 60-

63

5. Motywy  regionalne  i  patriotyczne  w  literaturze  dziecięcej  /  Dominika  Wojtek.//

Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 10, s. 30-33 2013

6. Patriotyzm jutra jako inicjatywa edukacyjna / Bogdan Urbanek.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 8,

s. 8-14

7. Po co i jak uczyć patriotyzmu? / Artur Belowski.// Nauczyciel i Szkoła. - 2017, nr 4, s. 105-

125

8. Przekaz  wartości  patriotycznych  w  edukacji  -  powinność  wychowawcza  według  myśli

pedagogicznej papieża Jana Pawła II  /  Natalia  M. Ruman.// Wychowanie na co Dzień. -

2012, nr 6, s. 20-27

9. W kręgu śpiewów patriotycznych / Stanisław Zając.// Wiadomości Historyczne. - 2016, nr 2,

s. 27-31

10. Wychowanie  patriotyczne  w  szkole  /  Aneta  Paszkiewicz.//  Problemy  Opiekuńczo-

Wychowawcze. - 2016, nr 4, s. 17-22

Polecane czasopisma publikujące artykuły związane z problematyką wychowania patriotycznego.

Czasopisma  są  dostępne  w  czytelni  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  w  Bielsku-Białej  ul.

Komorowicka 48.

1. Bliżej Przedszkola

h)ps://blizejprzedszkola.pl/#adv 

2. Język Polski w Szkole Podstawowej

h)p://wydped.pl/36-jezyk-polski-w-szkole-podstawowej 

3. Nauczyciel i Szkoła

h)ps://czasopisma.ignaNanum.edu.pl/index.php/nis 

4. Nowa Szkoła



5. Wychowanie w Przedszkolu

h)ps://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/ 

6. Wychowawca

h)p://wychowawca.pl/ 

7. Życie Szkoły

h)ps://www.zycieszkoly.com.pl/ 

Małgorzata Czub

nauczyciel bibliotekarz

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

w Bielsku-Białej


